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  تقرير املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان
  إسرائيلعن اإلغالق الذي فرضته 

  على قطاع غزة

األراضـي احملتلـة، بمـا يف ذلـك املنـاطق تشديد إغالق  اإلسرائيليةتواصل السلطات 
وما زال هـذا . يف الضفة الغربية وقطاع غزة الفلسطينيةالتي تقع حتت السلطة الوطنية 

يوليـــو، عقـــب العمليتـــين االنتحـــاريتين /تمـــوز ٣٠اإلغـــالق املتشـــدد قائمـــاً منـــذ بعـــد ظهـــر 
وبموجـــب إجـــراءات اإلغـــالق . اللتـــين مل يعلـــن أحـــد مســـؤوليته عنهمـــا يف القـــدس الغربيـــة

 قطـاعوالغربيـة  الضـفةعلـى  حصاراً حمكماً تاماً اإلسرائيليةاجلديدة، فرضت السلطات 
، فيمـــا فُـــرض كـــذلك حظـــر عـــام شـــامل علـــى حركـــة البضـــائع واألفـــراد بـــين املنـــاطق غـــزة

جعــل املنــاطق الغربيــة  الضــفة، كمــا فُــرض إغــالق داخلــي يف إســرائيلعبــر  الفلســطينية
، مغلقـــة ومعزولـــة عـــن )أ(، وهـــي املصـــنفة منطقـــة الفلســـطينيةالتـــي تقـــع حتـــت الســـيطرة 

حلقـــوق اإلنســـان  الفلســـطينيوقـــد قـــام املركـــز ). ب(يـــة املصـــنفة منطقـــة ضـــواحيها الريف
بصــورة غــزة  قطــاعبصــورة عامــة ويف  الفلســطينيةبتتبــع تــدهور الوضــع يف األراضــي 

ـــق تـــأثيرات اإلغـــالق . خاصـــة يف  اإلســـرائيليومـــن شـــأن هـــذا التقريـــر أن يراقـــب وأن يوثّ
نـــواحي احليـــاة يف قطـــاع  وضـــع حقـــوق اإلنســـان يف غـــزة، وتأثيراتـــه املـــدمرة يف جميـــع

  .غزة
  :يتضمن هذا التقرير البنود التالية

  إغالق احلدود مع مصر عند رفح.  
  غوريون - إغالق املعبر احلدودي مع األردن ومنع الوصول إىل مطار بن.  
   غزة قطاعوالغربية  الضفةحظر حرية التنقل بين.  
  حظر حرية التنقل ألعضاء اجمللس التشريعي. 

   وإيــرز علــى احلـــدود بــين غــزة وإســرائيل يف وجــه التبـــادل  معبــري كــرينإغــالق
  .االقتصادي
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  إغالق بحر غزة.  
   إسرائيلمنع العمال من الوصول إىل مواقع عملهم يف.  
  تدهور األحوال الصحية يف قطاع غزة.  
   الفلسطينياإلغالق كعقوبة جماعية يف حق الشعب.  

  إغالق احلدود
  مع مصر عند رفح

 ٣٠معبــــر رفــــح بــــين غــــزة ومصــــر عصــــر األربعــــاء،  اإلســــرائيليةالســــلطات أقفلــــت 
  .ومصرغزة  قطاعيوليو، بحيث ال يمكن ألي فلسطيني أن يتنقل بين /تموز

، فقد أُغلق املعبر أيضـاً يف وجـه أي تبـادل جتـاري الفلسطينيةووفقاً إلدارة احلدود 
لـوا حمجـوزين بـين ين ظفلسـطينيمـواطنين  ٢٠٧وصرحت املصادر نفسها أن . مع مصر

وكـان هـؤالء قـد اجتـازوا احلـدود املصـرية . طـوال يـومين اإلسـرائيليةاحلـدود املصـرية و
يوليــو، بانتظــار دخــول /تمــوز ٣٠يــوم األربعــاء،  اإلســرائيليوانتقلــوا يف اجتــاه اجلانــب 

 ١بــدخول غــزة حتــى مســاء اجلمعــة،  اإلســرائيليةمــع ذلــك، مل تســمح لهــم الســلطات . غــزة
  .الفلسطينيةوالسلطة الوطنية  إسرائيلعد مفاوضات بين أغسطس، ب/آب

فلسطيني يف العريش، يف مصر، بانتظار  ٧٠٠باإلضافة إىل ذلك، احتُجز أكثر من 
وكــان هــؤالء قــد وصــلوا عبــر رحلتــين جــويتين . لهــم بــالعودة إىل غــزة إســرائيلســماح 

وهنالـك املئـات . يوليـو/تمـوز ٣١قادمتين من اإلمـارات العربيـة املتحـدة يـوم اخلمـيس، 
من فلسطينيي الشـتات الـذين كـانوا قـد قـدموا إىل غـزة لزيـارة أقربـاء لهـم، ال يسـتطيعون 

ويبين اجلدول أدنـاه عـدد . دان اخلليج العربيالعودة إىل أماكن إقامتهم، وال سيما إىل بل
ينـــاير /الـــداخلين واخلـــارجين عبـــر حـــدود رفـــح علـــى أســـاس أســـبوعي منـــذ كـــانون الثـــاين

غـزة  قطـاعيسـافرون بـين  ٤٠٠٠قبل هذا التشدد األخيـر يف اإلغـالق، كـان نحـو . ١٩٩٧
  .والعامل اخلارجي عبر معبر رفح
وسُمح لـبعض الـذين . تح املعبر جزئياًأغسطس، فُ/آب ٦ابتداء من صباح األربعاء، 

كانوا يزورون غزة بمغادرتها، بينما سمح لبعض الغزّيين ممـن احتجـزوا يف مصـر بـأن 
  .يدخلوها
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  إغالق املعبر احلدودي مع األردن
  غوريون -  ومنع الوصول إىل مطار بن

  
يوليـــو، كمـــا مُنـــع الوصـــول إىل /تمـــوز ٣٠أُغلـــى املعبـــر األردين بعـــد ظهـــر األربعـــاء، 

قد بدأت  اإلسرائيليةخالل األشهر القليلة األخيرة، كانت السلطات . غوريون - مطار بن
بقصـد  اإلسـرائيليةتسمح، بالتدريج، لعدد قليـل مـن األشـخاص بـأن يمـرّوا عبـر املنـاطق 

لقـــــــد كانـــــــت الـــــــرحالت إىل األردن . غوريـــــــون - مطـــــــار بـــــــن االنتقـــــــال إىل األردن، وعبـــــــر
حمصـــورة بتـــواريخ حمـــددة، وكـــان الركـــاب ينتقلـــون يف قوافـــل الباصـــات حتـــت حراســـة 

ويظهـر اجلـدول التـايل عـدد . لكن، على الرغم من ذلك فقد كان االنتقال ممكناً. يةإسرائيل
غوريـــون، يف  - إىل األردن، وعبـــر مطـــار بـــنغـــزة  قطـــاعاألشـــخاص الـــذين انتقلـــوا مـــن 

   .األشهر الثالثة التي سبقت اإلغالق
  

  
  

حلقــوق اإلنســان أن الســلطات  الفلســطينياملركــز  الفلســطينيةبلّغــت وزارة الداخليــة 
، ممـــن كـــان غـــزة قطـــاعمـــن  فلســـطيني ٧٠٠ألغت ســـمات اخلـــروج ألكثـــر مـــن اإلســـرائيلية

 ٣١يف يوليــــــــو، واخلمــــــــيس /تمــــــــوز ٣٠يُفتــــــــرض أن يغــــــــادروا إىل األردن األربعــــــــاء يف 
وكـــان ذلـــك يشـــمل خمســـة باصـــات تنقـــل مـــا . أغســـطس/آب ٣يوليـــو، واألحـــد يف /تمـــوز

 ٣٠، وصــــلوا إىل املعبــــر احلـــدودي بعــــد ظهــــر غـــزة قطــــاعراكبـــاً مــــن  ٢٥٠جمموعـــه نحــــو 
وكـــان كثيـــرون مـــنهم قـــد أجنـــزوا معـــامالت . يوليـــو، أي يـــوم العمليـــة االنتحاريـــة/تمـــوز

جميعــاً مــن الوصــول إىل اجلانــب األردين مــن اخلــروج ودفعــوا رســوم الســفر، لكــنهم منعــوا 
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وال تـــزال . اإلســـرائيليةاحلـــدود، وأُرغمـــوا علـــى العـــودة إىل غـــزة حتـــت احلراســـة العســـكرية 
ونتيجـة ذلـك، فـإن املئـات . احلدود األردنية مغلقـة يف وجـه مـن يريـد الـدخول او اخلـروج

 الضــفةالعــودة إىل ين الــذين اســتطاعوا الــذهاب إىل األردن ال يســتطيعون الفلســطينيمــن 
، كمــــا أن املئــــات الــــذين يــــزورون املنــــاطق احملتلــــة ال يســــتطيعون غــــزة قطــــاعوالغربيــــة 

  .مغادرتها

  حظر حرية التنقل بين
  الغربية الضفةوغزة  قطاع

وكـــان الســـماح . غـــزة قطـــاعوالغربيـــة  الضـــفةين بـــين الفلســـطينيمنـــع كليـــاً انتقـــال 
ووفقــــاً . قبــــل تــــدابير اإلغــــالق األخيــــرةباالنتقــــال بــــين املنطقتــــين يف أدنــــى مســــتوى لــــه 

انتقلــــوا إىل الغربيــــة  الضــــفةفلســــطينيين مقيمــــين ب ١١٠لــــوزارة الداخليــــة، هنالــــك نحــــو 
ال اإلســـرائيليةفالســـلطات . قبـــل اإلغـــالق، ال يســـتطيعون، اآلن، مغـــادرة غـــزةغـــزة  قطـــاع

  .الغربية الضفةتسمح لهم بالعودة إىل مساكنهم يف 
. ملتشــددة مــع الطلبــةإسرائيالجلديــدة ال تغيّــر مــن سياســة ثــم إن إجــراءات اإلغــالق ا

ــــع ١٩٩٦فبرايــــر /شــــباط ٢٥فمنــــذ  الطــــالب الغزّيــــون الــــذين يدرســــون يف جامعــــات ، مُن
في إســـرائيلكمـــا أن التـــدابير التـــي تبنتهـــا . مـــن الوصـــول إىل جامعـــاتهمالغربيـــة  الضـــفة

شــمل الســماح لهــؤالء األشــهر القليلــة املاضــية، للتخفيــف مــن بعــض نــواحي اإلغــالق، مل ت
  )١(.الطلبة بالعودة إىل دراساتهم

  حظر حرية التنقل
  ألعضاء اجمللس التشريعي

املنعقدة يف رام الله، يوم اخلميس،  الفلسطينيبعد انتهاء جلسة اجمللس التشريعي 
، لكــــن .ظ .عضــــواً مــــن غــــزة إىل مســــاكنهم نحــــو الثالثــــة ب ١٨، توجــــه يوليــــو/تمــــوز ٣١

عند احلاجز العسكري بين رام الله والقدس منعوهم من املرور، مع ين اإلسرائيلياجلنود 
 الضـــفةالتـــي تمكـــنهم مـــن التنقـــل بـــين ) شـــخص مهـــم جـــداً( VIPأنهـــم يحملـــون بطاقـــات 

  .غزة قطاعوالغربية 

                                                            
للمزيــد مــن التفصــيالت بشــأن القيــود التــي يواجههــا الطلبــة الغزّيــون، أنظــر األعــداد الســابقة مــن   )١(

  .تقارير اإلغالق
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تــم احتجــاز هــؤالء األشــخاص عنــد احلــاجز ســبع ســاعات، كمــا صــودرت بطاقــاتهم، 
وأخيــراً أعــاد اجلنــود إلــيهم بطاقــاتهم وســمحوا لهــم . وظلــوا حمتجــزين حتــى العاشــرة لــيالً

حــاول األعضــاء االنتقــال إىل غــزة عبــر طريــق بديلــة، ومــرة أُخــرى . بــالعودة إىل رام اللــه
ورفـض اجلنـود السـماح لهـم بـاملرور، وذكـروا . للطـرونأُوقفوا عند حاجز بـين رام اللـه وا

. اإلســرائيليةأن لــديهم تعليمــات مــن قــادتهم بمنــع أعضــاء اجمللــس مــن دخــول األراضــي 
  .ونحو منتصف الليل، عاد أعضاء اجمللس إىل رام الله

واســــتغرقت . مل يــــتمكن أعضــــاء اجمللــــس الغزّيــــون مــــن املغــــادرة قبــــل اليــــوم التــــايل
بســـبب احلـــواجز ) بـــدالً مـــن ســـاعة وربـــع ســـاعة عـــادة(ســـت ســـاعات  رحلـــتهم آنـــذاك نحـــو

ونتيجـــة هـــذا اإلغـــالق وحظـــر انتقـــال أعضـــاء اجمللـــس، مل تُعقـــد اجتماعـــات . اإلســـرائيلية
ولــيس مــن الواضــح هــل ســتنعقد . جلــان اجمللــس كمــا هــي مقــررة لهــذا األســبوع يف غــزة

  ؟جلسة اجمللس املقررة يف رام الله يف األسبوع املقبل، أم ال
، مــــن الفئــــة الثانيــــة، والتــــي VIPإن أعضــــاء اجمللــــس التشــــريعي يحملــــون بطاقــــات 

وكانـــت هـــذه البطاقـــات أُصـــدرت . غـــزة قطـــاعوالغربيـــة  الضـــفةتمكـــنهم مـــن التنقـــل بـــين 
ين بعــد اإلغــالق الشــامل يف اإلســرائيليين والفلســطينينتيجــة مفاوضــات بــين املســؤولين 

إىل أمــور أُخــرى عــن حظــر انتقــال أعضــاء  ، والــذي أســفر باإلضــافة١٩٩٦فبرايــر /شــباط
ولقـــد أُلغيـــت . غـــزة قطـــاعاجمللـــس وعـــدم تمكـــنهم بالتـــايل مـــن حضـــور االجتماعـــات يف 

أو أُجلــــــت يف مناســــــبات كثيــــــرة نتيجــــــة العقبــــــات غــــــزة  قطــــــاعاجتماعــــــات اجمللــــــس يف 
، مـــن الفئـــة الثانيـــة، VIPوبنـــاء علـــى االتفاقـــات املعقـــودة، فـــإن بطاقـــات . اإلســـرائيلية

 اإلسـرائيليةأو املناطق التي تقع حتـت الواليـة القضـائية  إسرائيلحاملها دخول  تخول

ويســمح . ينالفلســطينيمــن دون التــأخيرات والتفتيشــات الدقيقــة التــي يخضــع لهــا معظــم 
حلـــــاملي هـــــذه البطاقـــــات بـــــأن ينتقلـــــوا بســـــياراتهم اخلاصـــــة برفقـــــة ســـــائق، والزوجـــــة، 

هـــذه البطاقـــات فقـــد تعـــرض أعضـــاء اجمللـــس، لكـــن علـــى الـــرغم مـــن . واألبنـــاء، والوالـــدين
، غـزة قطـاعوالغربيـة  الضـفةخالل األشهر القليلـة األخيـرة، للمضـايقات يف تـنقلهم بـين 

  .وهو ما أدى إىل عرقلة عمل اجمللس
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  إغالق معبري كرنيوإيرز
  على احلدود بين غزة وإسرائيل
  يف وجه التبادل االقتصادي

يف  إسـرائيلدود عنـد كرنيـوإيرز بـين غـزة ووكاحلدود مع مصر واألردن، أُغلقـت احلـ
مـن املسـؤولين  إسـرائيل، طلبت يوليو/تموز ٣١ويوم اخلميس، . ١٩٩٧يوليو /تموز ٣٠

إىل غـزة، بينمـا بقيـت  إسـرائيلمـن ين عند معبر كرين السماح باسـتيراد السـلع الفلسطيني
علـــى فـــتح  هـــذا التـــدبير، مصـــراً الفلســـطينيورفـــض اجلانـــب . الصــادرات الغزّيـــة حمظـــورة

ون ذلك، وظلـت احلـدود مغلقـة أمـام اإلسرائيليورفض . احلدود للصادرات والواردات معاً
، بمــا الغربيــة الضــفةالتــي تصــدر يف  الفلســطينيةالــواردات والصــادرات؛ حتــى الصــحف 

  .، مل يسمح لها بدخول غزة"القدس"فيها 
أغســــطس فتحــــت احلــــدود عنــــد إيــــرز الســــتيراد احلاجــــات األساســــية، /آب ٣بتــــاريخ 

ثــم إن املركــز بُلِّــغ أيضــاً أن معبــر . كالســكر والــدقيق، لكنهــا ظلــت مغلقــة أمــام الصــادرات
أدى . أغســـطس، الســـتيراد احلاجـــات الضـــرورية/آب ٥كـــرين فـــتح منـــذ الثالثـــاء صـــباحاً، 

ين بفــتح احلــدود لالســتيراد احملــدود، فلســطينيالالــنقص يف املــواد الضــرورية إىل ســماح 
، كــان يصــدر يوميــاً، الفلســطينيووفقــاً لــوزير الزراعــة . مــع أن الصــادرات ظلــت حمظــورة

طــن مــن اخلضــروات عبــر معبــر كــرين إىل  ٢٠٠طنــاً و ١٥٠يف احلــاالت العاديــة، مــا بــين 
يف  ونتيجـــة حظـــر التصـــدير، أصـــبح هنالـــك فـــائض. الغربيـــة الضـــفةوأســـواق  إســـرائيل

مـن األسـعار العاديـة، األمـر الـذي أدى % ٥٠املنتوجات يف غزة، واختفضـت األسـعار إىل 
غــــزة  قطـــاعوتقـــدر وزارة الزراعـــة اخلســــائر الزراعيـــة يف . إىل خســـائر هائلـــة للمــــزارعين

  .ألف دوالر يومياً ٣٢٢ بـ

  إغالق بحر غزة
رق الصــــيد العســـكرية أعمــــال زوااإلسرائيلية، أوقفــــت الســــفن يوليـــو/تمــــوز٣٠مســـاء 
وطُلـــب مـــن صـــيادي األســـماك الغـــزّيين أن يغـــادروا البحـــر وأن . يف بحـــر غـــزةالفلســـطينية

إىل غـزة الفلسـطينيةويف احلال، عـادت الـزوارق . يعودوا إىل الشاطئ خالل خمس دقائق
ويُقــدّر جممــوع اخلســائر التــي . تاركــة شــباكها ومعــداتها يف البحــر، وأكثرهــا لــن يُســتعاد
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ألـف  ٣٠بما يف ذلك اخلسائر اليومية العائدة إىل حظر الصيد، بنحـو  نزلت بهذا القطاع،
  )٢(.دوالر يومياً

قاربــاً، مرخصــة كلهـــا  ٨١٦، وعــددها الفلســـطينيةهنــا يجــب أن نســجل أن القــوارب 
شــــــخص يف هــــــذه  ٤٠٠٠ويعمــــــل نحــــــو . اإلســــــرائيلية - الفلســــــطينيةوفقــــــاً لالتفاقــــــات 
ماليــــين دوالر ســــنوياً  ٣ ا القطــــاع بـــــويقــــدر إنتــــاج هــــذ. صــــياد ٢٥٠٠الصــــناعة، مــــنهم 

  .تقريباً

  منع العمال من الوصول
  إسرائيلإىل مواقع عملهم يف 

، بصورة مسـتمرة، حظـر وصـول العمـال إىل عملهـم يف اإلسرائيليةتواصل السلطات 
ين الفلسـطينيونتيجـة ذلـك أصـبح آالف العمـال . يوليـو/تمـوز ٣٠منـذ األربعـاء،  إسـرائيل

تـدمير البنيـة  اإلسـرائيليةخـالل أعـوام االحـتالل، حاولـت السـلطات و. عاطلين عـن العمـل
، باســــــــتغاللها كســــــــوق مفتوحــــــــة للمنتوجــــــــات غــــــــزة قطــــــــاعاالقتصــــــــادية التحتيــــــــة يف 

وقـــد تطـــور دخـــل العمـــال املشـــتغلين يف . وكمصـــدر لليـــد العاملـــة الرخيصـــة اإلســـرائيلية
جـة اإلغالقـات املتكـررة غيـر أنـه نتي. حتى أصبح جزءاً أساسياً يف اقتصاد غـزة إسرائيل

 ٢٥,٠٠٠بالتـــدريج إىل نحـــو  إســـرائيل، تنـــاقص عـــدد العمـــال الغـــزّيين يف غـــزة قطـــاعل
كمـا %. ٥٧غزة  قطاع، وهو ما جعل نسبة البطالة يف ١٩٩٧يوليو /تموز ٣٠عامل منذ 

بســبب حرمــان العمــال مــن % ٦٨جعلــت تــدابير اإلغــالق اجلديــدة نســبة البطالــة تقفــز إىل 
، وحظر تصدير املنتوجات الصناعية والزراعية، وإغالق البحـر، والركـود إسرائيلدخول 

  .غزة قطاعاالقتصادي يف 

  تدهور األحوال الصحية
  غزة قطاعيف 

حُــرم كثيــرون مــن املرضــى الغــزّيين، نتيجــة تــدابير اإلغــالق اجلديــدة، احلصــول علــى 
قــط، مصـــنفين وسُـــمح ألربعــين مريضــاً ف. الغربيــة الضــفةو إســرائيلالعــالج الطبــي يف 

الغربيـة  الضـفةأو  إسـرائيلإىل مستشـفيات  اإلسـرائيليةحـاالت خطـرة، بعبـور املنـاطق 
يوليــو، فكــان عــدد املرضــى /تمــوز ٣٠أمّــا قبــل . أغســطس/آب ٥يوليــو و/تمــوز ٣١بــين 

                                                            
  .السابق أعاله بشن اخلسائر الزراعية اليوميةهذا الرقم متضمِّن يف الرقم   )٢(
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وقــــد ذكــــرت . مريضــــاً ٣٠مريضــــاً و ٢٥الــــذين يســــمح لهــــم بــــاملرور يوميــــاً يتــــراوح بــــين 
حالة مُنعت من الوصول إىل  ١٠٠أن هنالك أكثر من  يةالفلسطينمصادر وزارة الصحة 

  .ين مل يصنفوها حاالت خطرةاإلسرائيلي، ألن إسرائيلوالغربية  الضفةمستشفيات 
وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإن املرضــى الغــزّيين حمرومــون مــن حــق العــالج الطبــي يف 

تنقـل  سـطينيةالفلفقـد كانـت وزارة الصـحة . بلـدان أُخـرى جمـاورة بسـبب احلـدود املغلقـة
كـان هنالـك أربعـون مريضـاً عادة خمسة وعشرين مريضـاً غزّيـاً إىل مصـر يوميـاً، بينمـا 

حالـــة إضـــافية،  ٢٥ويـــذهب نحـــو . آخـــر يســـافرون إىل مصـــر أســـبوعياً مـــن تلقـــاء أنفســـهم
لكـــنهم اآلن حمرومـــون . اإلســـرائيليةعـــادة، إىل املستشـــفيات األردنيـــة مـــروراً باألراضـــي 

ق احلــدود، ال يســمح ألحــد مــن الــذين تلقــوا العــالج مــؤخراً يف بــالد وبســبب إغــال. مــن ذلــك
وبنــاء علــى معلومــات مــن وزارة الصــحة هنالــك تســعة مرضــى . أُخــرى بــالعودة إىل غــزة

مـــن هـــؤالء الـــذين تلقـــوا العـــالج يف مصـــر ال يســـتطيعون العـــودة إىل مـــوطنهم غـــزة بســـبب 
  .احلدود املغلقة

منـى عـادل : اإلسـرائيليالناجمة عـن اإلغـالق ويكفي أن نذكر هنا مثلين للمشكالت 
بلوشــــة البالغــــة مــــن العمــــر خمســــة أعــــوام، عوجلــــت يف مستشــــفى الناصــــر يف غــــزة عقــــب 
إصـــابتها بنزيـــف يف الـــدماغ وكانـــت بحاجـــة إىل عـــالج طبـــي ســـريع؛ عليـــا رزق جـــراده، 

، عوجلـــت عقـــب تعرضـــها لنوبـــة قلبيـــة يف ١٩٤٩ينـــاير /املولـــودة يف أول كـــانون الثـــاين
شفى الشفاء يف غزة، لكن حالتها غيـر مسـتقرة وهـي بحاجـة إىل جراحـة سـريعة يف مست

بنقـل املريضـتين إىل مصـر للعـالج الطبـي، غيـر  الفلسـطينيةأمـرت وزارة الصـحة . القلـب
بنقــــــل  الفلســــــطينيأغســــــطس، الطلــــــب /آب ٣رفضــــــت، يف  اإلســــــرائيليةأن الســــــلطات 

ين أن الفلســطينييون زمالءهــم ائيلاإلســروبلّــغ . املريضــتين إىل مصــر يف ســيارة إســعاف
مثــل هــذه احلــاالت اخلطــرة ال يمكــن، بســبب إجــراءات اإلغــالق اجلديــدة، أن يُعــالَج إالّ يف 

، إســرائيلبالترتيبــات لنقــل املريضــتين إىل  الفلســطينييف احلــال، قــام اجلانــب . إســرائيل
 ٥وم الثالثـــاء، ين مل يتلقـــوا رداً بشـــأن ســـمة اخلـــروج إال يـــالفلســـطينيغيـــر أن املســـؤولين 

ون نحــو التاســعة والنصــف لــيالً أنهــم لــن يســمحوا اإلســرائيليأغســطس، حــين بلّغهــم /آب
، ولكــنهم يســمحون لهمــا اآلن باالنتقــال إىل مصــر عبــر إســرائيلبــدخول املريضــتين إىل 

، فلسـطينيةوصـباح األربعـاء، نُقلـت املريضـتان إىل مصـر يف سـيارة إسـعاف . معبر رفـح
  .الشفاء كانت قد أصبحت أقل مما لو تلقت املريضتان العالج فوراًلكن احتماالت 
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  اإلغالق كعقوبة جماعية
  يالفلسطينيف حق الشعب 
يزيد، إىل درجة كبيرة جـداً، يف الفلسطينيةإن فرض اإلغالق الشامل على األراضي 

إن إغـالق األراضـي احملتلـة كعقوبـة جماعيـة يف حـق . حدة الوضع املتدهور يف املنطقة
، ممنــوع بموجــب االتفاقــات واملواثيــق الدوليــة، بمــا يف ذلــك اتفاقيــة الفلســطينيالشــعب 

  .١٩٤٩جنيف الرابعة لسنة 
لفـــــــرض احلكومـــــــة حلقـــــــوق اإلنســـــــان موقفـــــــه الـــــــرافض  الفلســـــــطينييكـــــــرر املركـــــــز 

، كمـــا يكـــرر اعتقـــاده أن التبريـــر الفلســـطينيعقوبـــة جماعيـــة ضـــد الشـــعب  اإلســـرائيلية
كمـــا يتخـــذ . ، ال أســـاس لـــه يف الواقـــعاإلســـرائيليةاألمنـــي لإلغـــالق، كمـــا تدعيـــه احلكومـــة 

املركز موقفاً مفاده أن هذا النوع من العقوبة اجلماعية مل يساهم، ولـن يسـاهم أبـداً، يف 
  :للسببين التاليين إسرائيلدولة  حتقيق أمن

ين نُفـــذت علـــى الـــرغم مـــن اإلغالقـــات اإلســـرائيليأوالً، إن العمليـــات االنتحاريـــة ضـــد 
ومــن الواضــح أن القــائمين . غــزة قطــاعوالغربيــة  الضــفةعلــى  إســرائيلالتــي فرضــتها 

، بــل تمكنــوا مــن دخولهــا علــى إســرائيلبــالتفجير األخيــر مل يحصــلوا علــى ســمات دخــول 
  .م من ذلكالرغ

ين شـهرياً لتسـللهم إىل الفلسـطينيمئات املـواطنين  اإلسرائيليةالقوات  لثانياً، تعتق
وإذا كـــــان هـــــؤالء املواطنـــــون . مـــــن دون أذونـــــات، بقصـــــد العمـــــل اإلســـــرائيليةاألراضـــــي 

للوصـــول إىل  اإلســـرائيليةالعـــاديون قـــد اســـتطاعوا جتنـــب احلـــواجز والتســـلل عبـــر احلـــدود 
الســذاجة االعتقــاد أن الشــخص الــذي قــرر تنفيــذ عمليــة انتحاريــة  أمكنــة عملهــم، فــإن مــن

  .ستردعه احلواجز والقيود املفروضة على حرية التنقل
حلقــــوق اإلنســــان اعتقــــاده أن علــــى احلكومــــة  الفلســــطينيمــــرة أُخــــرى، يكــــرر املركــــز 

أن تعيـــد النظـــر يف سياســـة اإلغـــالق، وأن تعـــالج األســـباب احلقيقيـــة الكامنـــة  اإلســرائيلية
 إســــــرائيلإن هــــــذه األســــــباب تشــــــمل سياســــــة . راء تــــــدهور الوضــــــع األمنــــــي يف املنطقــــــةو

االســــــــتيطانية والتوســــــــعية يف األراضــــــــي احملتلــــــــة، وهــــــــي العامــــــــل الرئيســــــــي يف تــــــــأزم 
  .يناإلسرائيليين والفلسطينياملفاوضات بين 

حلقـــوق اإلنســـان اجملتمـــع الـــدويل إىل شـــجب سياســـة  الفلســـطينيكمـــا يـــدعو املركـــز 
إن حقــــوق اإلنســــان . الفلســــطينيوالعقوبــــة اجلماعيــــة ضــــد الشــــعب  اإلســــرائيليةاإلغــــالق 
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األساســــية، مثــــل حــــق العــــالج الطبــــي، وحريــــة التنقــــل، وحريــــة اجتمــــاع املــــرء إىل أفــــراد 
إننـا نحـث هيئـات . عائلته، وحرية السعي للعمل املنتج، يجب أن تؤمَّن للسكان املدنيين

للمطالبـة    ل باملسؤولين الـوارد ذكـرهم أدنـاهحقوق اإلنسان على العمل فوراً باالتصا
  .برفع إجراءات اإلغالق
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 .عناوينهم التفصيلية



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


